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 چکیده

ي  هاست که از طریق شبکه اي به هم پیوسته از اشیاء و وسایل موجود در پیرامون آن به معناي مجموعه »اینترنت اشیاء«
هاي  هاي همراه هوشمند، رایانه افزارهاي موجود در تلفن اینترنت به هم متصل شده و این امکان وجود دارد که از طریق نرم

را اولین بار کوین اشتون در سال » اینترنت اشیاء«اصطالح  رده و تحت کنترل داشت.ها را مدیریت ک شخصی یا تبلت آن
میلیارد تخمین زده  4/8هاي متصل اینترنت اشیاء بیش از  تعداد دستگاه 2017طبق آمار گارتنر، در سال  مطرح کرد. 1999

میلیارد  20به بیش از  2020تا سال شود این عدد  بینی می و پیش 2016درصد بیشتر از سال  31شده است، یعنی حدود 
 دستگاه برسد.

شود، موجب تغییر در  یاد می» انقالب صنعتی جدید«که در مباحث جدید دنیاي فناوري از آن به عنوان » اینترنت اشیاء«
 ریق ایجادط از راحتی و بیشتر وري ي بهره هاي جدید شده است. با ارائه ها و ایجاد سرگرمی سبک زندگی مردم، کسب و کار آن

 بسیاري براي ي بازي تغییردهنده یک حاضر حال ) درIOTاشیاء ( اینترنت وکار، کسب جدید هاي فرصت همچنین و اتوماسیون
پرداخت «ها، موضوع  یکی از جدیدترین آن ي اینترنت اشیاء مطرح بوده که مباحث مختلفی در حوزهاکنون  هم. صنایع است از

 است.» اشیاء

نظیر به وجود آمدن تحول دیجیتال  مرور مزایاي آن و »پرداخت اشیاء«مبحث جدید با تعریف  ش شده استتالدر این مقاله 
شاهد  یاءاي که با ورود آن به دنیاي اینترنت اش فناوري .شود آن نیز تبیین، الزامات و عوامل موفقیت ها ، چالشدر فرآیند خرید

 بود. خواهید مردم تغییري اساسی در سبک زندگی
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 مقدمه. 1

هاست که از طریق  اي به هم پیوسته از اشیاء و وسایل موجود در پیرامون آن به معناي مجموعه IoT 1یا » اینترنت اشیاء«
هاي همراه هوشمند،  افزارهاي موجود در تلفن ان وجود دارد که از طریق نرمي اینترنت به هم متصل شده و این امک شبکه
در  2را اولین بار کوین اشتون» اینترنت اشیاء«ها را مدیریت کرده و تحت کنترل داشت. اصطالح  هاي شخصی یا تبلت آن رایانه
هاي متصل اینترنت اشیاء بیش از  اهتعداد دستگ 2017طبق آمار گارتنر، در سال  .(Ashton, 2009) مطرح کرد 1999سال 

ه ب 2020شود این عدد تا سال  بینی می و پیش 2016درصد بیشتر از سال  31میلیارد تخمین زده شده است، یعنی حدود  4/8
 .(Egham, 2017)میلیارد دستگاه برسد  20بیش از 

شود، موجب تغییر در سبک  یاد می» تی جدیدانقالب صنع«که در مباحث جدید دنیاي فناوري از آن به عنوان اینترنت اشیاء 
هاي جدید شده است. همچنین تأثیر این دگرگونی در صنایع مختلفی نظیر  ها و ایجاد سرگرمی زندگی مردم، کسب و کار آن

ر توان اهمیت آن را د قابل انکار است. بنابراین می کشاورزي، مدیریت انرژي، حمل و نقل، صنایع دفاعی و نظامی و ... غیر
تواند باعث باالرفتن بازده سود تجارت و رضایت  کارگیري اینترنت اشیاء در صنعت می زندگی روزمره به روشنی مشاهده کرد. به

رسانی به مردم را در پی داشته باشد  ي حمل و نقل ورود اینترنت اشیاء توانسته است بهبود در خدمات مشتریان شود. در حوزه
هاي خوبی در رسیدن به وضعیت مطلوب و همچنین انجام  ي سالمت و بهداشت، پیشرفت در حوزهو با استفاده از این فناوري 

توانسته است مرزهاي موجود را از بین برده و آخرین  IoTهاي دوران بیماري پدید آمده است. در صنعت ارتباطات،  مراقبت
ي  با ارائههاي مختلف پایش کرده و گزارش نماید.  ها و تجهیزات فیزیکی را براي استفاده در بخش اطالعات از وضعیت دستگاه

 یک حاضر حال اشیاء در اینترنت وکار، کسب جدید هاي فرصت همچنین و اتوماسیون طریق ایجاد از راحتی و بیشتر وري بهره
دمات تبدیل خ به محصوالت که همانند. اول است گام تنها اشیاء اتصال اما. صنایع است از بسیاري براي ي بازي تغییردهنده

 .3»پرداخت اشیاء« عصر ظهور است، در حال جدید ي ا دوره. است ناپذیر اجتناب اشیاء اینترنت از درآمد کسب سؤال شوند، می

گیري هوشمند و  توان به مباحثی نظیر اندازه ي اینترنت اشیاء مطرح بوده که از آن جمله می امروزه مباحث مختلفی در حوزه
تالش در این مقاله  اشاره کرد.» پرداخت اشیاء« هوشمند، پارکینگ هوشمند و از همه جدیدترمدیریت مصرف، ساختمان 

و مرور مزایاي آن نظیر به وجود آمدن تحول دیجیتال در فرآیند خرید، » پرداخت اشیاء«با تعریف مبحث جدید شود  می
ود آن به دنیاي اینترنت اشیاء شاهد تغییري اساسی اي که با ور فناوري .آن نیز تبیین شود، الزامات و عوامل موفقیت ها چالش

 بود. خواهیددر سبک زندگی مردم 
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 مفهوم پرداخت اشیاء. تعریف و 2

شود. پرداخت  افزارهاي متصل به هم از طریق اینترنت اطالق می به توانایی پرداخت وجوه در وسایل و سخت »پرداخت اشیاء«
دهند،  هایی است که همه به نوعی این مفهوم را پوشش می ها، اینترنت تجارت، واژه داختمبتنی بر اینترنت اشیاء، اینترنت پر

 شاید بهترین عبارت براي توصیف این فناوري باشد. » پرداخت اشیاء«ولی ترکیب 

ر هاي موجود د ي متصل دیگري از دستگاه پرداخت اشیاء در ماشین لباسشویی یا ظرفشویی، چاپگر، پارچ آب یا هر وسیله
در این و  ها نیز مطرح است ممکن باشد. البته که موضوع تأمین امنیت در این پرداخت WiFiتواند از طریق اتصال  منزل می

رو، پرداخت موبایلی است و به نظر  اینترنت اولین انقالب دیجیتال پرداخت بود. انقالب پیش .پرداخته خواهد شدبه آن  مقاله
ها انقالب بعدي هستند. در حال حاضر  ي متصل دیگري است. پوشیدنی به هر وسیلهرسد این مفهوم در حال گسترش  می

هاي تولیدشده  هاي پرداخت در ساعت هاي هوشمند در چین میسر است و شاهد استفاده از آخرین تکنولوژي پرداخت با ساعت
ها پیش خواهند رفت و  وي آنر  هاي متصل به سمت فعالسازي پرداخت هستیم. در آینده بیشترین دستگاه Swatchتوسط 

  محقق خواهد شد.» پرداخت اشیاء«ي  واژه

 

 اشیاء مبتنی بر پرداخت مزایاي. 3

ها را خواهند داشت، پرداخت به  هاي متصل و گوناگون که بر بستر اینترنت اشیاء توانایی پرداخت هزینه با این مدل از دستگاه
هاي متصل  فرآیندهاي پرداخت مورد نیاز توسط دستگاه داشت که کنترلصورت خودکار میسر شده و این امکان وجود خواهد 

هاي موبایل هوشمند  ها، فراتر از گوشی هایی جدید در دگردیسی دیجیتال بانک ما شاهد قدم اکنون به اینترنت مقدور شود. هم
 .(LAMOUCHE, 2016) شود بررسی می چند اثر مثبت پرداخت اشیاءدر ادامه ها هستیم.  و پوشیدنی

 

 هاي دیجیتال افزایش تعداد پرداخت .3.1

تغییر تعداد بیشتري ي شهروندان ایجاد خواهد کرد و باعث  روزمرههاي دیجیتال بیشتري را در زندگی  پرداخت اشیاء پرداخت
ل مانند هاي دیجیتا شد. در نتیجه با توجه به محاسن موجود در پرداخت اهدها خو هاي سنتی به این نوع پرداخت از پرداخت

هاي بیشتري در سمت  کنندگان دیجیتال خواهند پیوست و تراکنش سهولت، سرعت و ... افراد جدید بیشتري به طیف پرداخت
ها و اطالعات خرید و فروش را در بر خواهد داشت و بانک جامعی از  ها افزایش داده ي این ها اتفاق خواهد افتاد. همه  پذیرنده

 شد. هاي خرید تجمیع خواهد عادت

 

 مصرف مردم خرید و هاي تغییر شیوه .3.2

با استفاده از این فناوري ها تأثیر خواهد گذاشت.  ي آن هاي مصرف مردم را تغییر داده و روي الگوهاي هزینه این فناوري، شیوه
رد. الگوهاي تري در فاز خرید رقم خواهد خو ریزي خرید مایحتاج و ملزومات زندگی مردم میسر شده و زندگی مدون برنامه

کردن و خرید به موقع و آسان جایگزین  مصرف مردم نیز تحت تأثیر این فناوري تغییر خواهد کرد و درست و بابرنامه مصرف
را به سمت تحول دیجیتال در فرآیند خرید  جامعهو  خدمات هستند ي در حوزه عمدتاهاي جدید،  این پرداختخواهد شد. 
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ي مرزهاي بین فرآیند خرید و پرداخت  ها به افزایش خرید آنالین انجامیده و از بین برنده شي این تراکن . همهسوق خواهد داد
 باشند. کننده می هستند. اشیاء متصل همچنین یک ابزار قدرتمند براي دانستن بهتر عادات مصرف

 

 رفتار و الگوي مصرف مشتریان با پذیرندگان اشتراك .3.3

ها دیدي بهتر نسبت به رفتار  ها و پذیرنده ت را چند برابر خواهد کرد و به بانکهاي تماس پرداخ پرداخت اشیاء نقطه
ي پرداخت اشیاء را توسعه دهند.  هاي سفارشی ویژه ها اجازه خواهد داد که برنامه کنندگان خواهد داد. این موضوع به آن مصرف

ي دوم خرید مکرر او به  یت داشته و در مرحلهدهد اولو اي که خودش ترجیح می کننده، پرداخت با هر شی از دیدگاه مصرف
 ي دلخواه موضوع مهم مد نظر است. سهولت و در هر نقطه

 رشد فرهنگی و صنعتی جامعه .3.4

فناوري  توانمندساز یک نقش اجتماعی براي اشیاء، نقش ایجاد یک عالوه بر آن، امنیت تأمین و اشیاء اینترنت کردن فعال با
کردن اینترنت اشیاء، هم رشد در فرهنگ جامعه را به دنبال خواهیم داشت و هم رشد در  فعال در واقع با. ایم ها داده هم به آن
 صنعت را.

 

 ي پرداخت اشیاءروهاي پیش  . چالش4

بندي  ي کلی تقسیم در این فناوري به دو دستهبزرگترین چالش پیش روي پرداخت اشیاء خواهد بود. امنیت  ي امنیت مسأله
 : (Lamouche, 2016) شود می

افزاري پرداخت دیگر که براي آن متدها و استانداردهاي  ي سخت ها مثل هر پایانه ) امنیت و فرآیند احراز هویت دستگاه1
 مشخصی وجود دارد. 

ها که همچنان به عنوان موضوعی بحرانی باقی خواهد ماند، به ویژه در زمان  ) امنیت و فرآیند احراز هویت مالکان دستگاه2
اینترنت «تواند  در این حوزه، انقالب دیگري اتفاق خواهد افتاد و نام این پدیده می ها. ریافت خدمات اشتراکی از دستگاهد

ین است که ابتدا نیاز به احراز هویت شود وجود دارد و آن موضوع ا ثبت میاز تراکنشی که  تر موضوعی مهمباشد. » انسان
یا همان احراز هویت بیومتریک است. در حال حاضر  راه استفاده از اجزاي بدن ترین و براي این کار راحت اشخاص وجود دارد

سازي یک سنسور اثر انگشت به جاي استفاده از یک شماره  هاي پرداخت بیومتریک از طریق یکپارچه ي کارت موضوع توسعه
PIN به عنوان مثال است.  و بحرانی کلیديهاي دسترسی موضوعی  مطرح شده و امنیت احراز هویت دیجیتال براي کنترل

از تواند منشاء اثر واقع شود.  ي کشور وجود دارد، این نوع احراز هویت میزمانی که قصد ورود به اتومبیل یا عبور از مرزها
ها به اینترنت اشیاء متصل خواهند شد و جزئی از آن  ، صدا یا تشخیص چهره، انسانچشم عنبیهکنترل طریق اثر انگشت، 

 بود و این انقالب دیگري است که همزمان با انقالب پرداخت اشیاء رخ خواهد داد.خواهند 

ي پرداخت اشیاء فکر  سازي گسترده توان به پیاده اي کلیدي است و تا زمانی که تضمین نشده باشد نمی موضوع امنیت نکته
ها  هاي سایبري با شدت باال روي آن شاهد حمله پذیر بوده و امروزي در مقابل تهدیدات امنیتی آسیب هاي دستگاه اکثرکرد. 

هستیم. اگر موضوع امنیت این وسایل متصل قبل از ایجاد امکان پرداخت به نحو مطلوب محقق نشود، شاهد معرفی 
 هاي امنیتی جدید به اکوسیستم پرداخت خواهیم بود.  ریسک
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دهد که تقلب  ارد. نگاهی به تاریخ پرداخت نشان میها وجود د ها و بانک در این میان خطري براي تولیدکنندگان دستگاه
 در استرالیا کانادا و انگلستان، از کشورها نظیر بسیاري کند. در ترین نقطه از یک اکوسیستم مهاجرت می همیشه به ضعیف

سیعی بستر و EMVشود و  اینترنتی ناشی می هاي پرداخت از ي پرداخت هاي مربوط به حوزه تقلب مبلغ کل از ٪70 حدود
هاي فعلی کارتی است. در حال حاضر فناوري جدیدي در حال معرفی به بازار است که یک تغییر  براي تأمین امنیت پرداخت

امنیت  که پشت کارت است. همانطور CVVي  خیلی ساده براي مقابله با تقلب آنالین دارد و آن فعالسازي امکان تغییر شماره
ي  هاي نوین به حوزه شیوه هم به تقلب کند، و پرداخت افزایش پیدا می ي کارت نه حوزهنوآورا هاي فناوري با مداوم طور به

ها و نیز ترکیب کردن اینترنت اشیاء با  ها وجود دارد ارتقاي زیرساخت کند. چالشی که براي بانک اشیاء سرایت پیدا می اینترنت
 .(Lamouche, 2016)هاست  هاي پرداخت دیجیتال آن اتژياستر

حل  کنیم. در صنعت خودرو، چنانچه یک راه تر می بودن موضوع امنیت در پرداخت مبتنی بر اشیاء را با مثال شفافکلیدي 
سازي نشده باشد، رونقی در صنعت خودروهاي  جامع و بدون خطا براي برطرف کردن مشکالت امنیتی بالقوه اندیشیده و پیاده

هاي ناوبري، پرداخت خودکار  نظیر سیستمهایی   توان سامانه ثال میهوشمند بدون راننده وجود نخواهد داشت. در این م
اي براي ارتباط با  توان سامانه هاي بیمه می ي سوخت و مواردي نظیر آن را در نظر گرفت. همچنین در مورد شرکت هزینه

یري تأثیر این تکنولوژي گ هاي بیمه را محقق ساخت. براي اندازه سنج خودرو متصور بود که از آن طریق کاهش هزینه سرعت
 جهان بازار بزرگترین ي بسیار ساده فرض کنید که از همین فردا صبح خودروهاي بدون راننده فعال شوند. در طی یک محاسبه

 کند می رانندگی روز در ساعت یک متوسط طور به هر شهروند ،امریکا متحده ایاالت بازار یعنی داخلی، ناخالص تولید نظر از
(Lamouche, 2016) .به جاي رانندگی در دیگر کارهاي انجام اضافی براي ساعت وقت یک رانندگان در روز این آینده، در 

 که است، با این فرض کشور یک داخلی ناخالص تولید از سوم دو تقریبا مصرف، اینکه به توجه با. خود خواهند داشت ماشین
 تولید ها، رشد به شرط فراهم بودن امنیت پرداخت ،خواهد یافت اختصاص خرید راننده به بدون ماشین در زمان آن از کسري

جویی یک ساعته در زمان رانندگی روزانه شهروندان  تنها از صرفه این. قابل تصور خواهد بود متحده ایاالت براي داخلی ناخالص
 است. به دست آمده 

ودن میزان استقبال جامعه کهنسال از این مواردي نظیر مشخص نب توان را می هاي پیش روي پرداخت اشیاء سایر چالش
فناوري، نیازهاي آموزشی براي کودکان و سایر افراد با دانش کمتر، ایجاد انگیزش براي مردم جهت آشنایی، انس گرفتن و به 

 در این فناوري و آموزش مستمر حفظ امنیتضمن ین در حالی است که ا دانست. مرور استفاده از آن و مواردي از این دست
 .شودگذاري  در این مسیر سرمایه نیز ي مشتري سازي تجربه روي بهینهبایست  ، میآن
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 شود این است که آیا صنعت پرداخت براي این تسونامی اینترنت اشیاء آمادگی دارد؟ اینترنت سوالی که در اینجا مطرح می
همچنین  ها و دستگاه انواع از بسیاري بازیگران، از بسیاري اکوسیستم شامل این. است پیچیده و پویا تماکوسیس یک ذاتا اشیاء
 نشده است.  اختراع که هنوز باشد می بسیاري هاي در خصوص سرویس هایی وعده

رل از راه دور (ریموت)، هاي کنت دستگاهدانست. انواع  کنندگان وکارها، دولت و مصرف کسبتوان  را می کاربران اینترنت اشیاء
و ي اطالعات  براي ذخیره Cloud هاي مبتنی بر سیستم، هاتحلیلگرحسگرها، ، ها ، درگاهها و بسترهاي ارتباطی شبکه

عالوه بر دهد  تر نشان می تحلیل عمیق .توانند اکوسیستم اینترنت اشیاء را تشکیل دهند امنیت میو پایش هاي حفظ  سیستم
ان بازیگردان و ها طرح با همراهي خدمات پرداخت  دهنده هاي ارائه و شرکت مالی مؤسساتها،  ده، بانکبازیگران اصلی ذکر ش
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 در را خود ها و خدمات سرویس حاضر حال در ها کنند. بانک بازي می پرداخت اشیاء اکوسیستم فنی خود، نقشی اساسی را در
 بدون دخالت دست هاي پرداخت در حال آزمایش همچنین ها آن. دان کرده آغاز همراه تلفن پول کیف با دیجیتال پرداخت مسیر

گجت مشابه  هر یا و جواهر، و طال هاي تکه نظیر مچبند، ابزارهاییپرداخت هستند،  هاي نوین سایر ابزار یا ها پوشیدنی از طریق
اشتهاي واقعی براي اینترنت  رسد یک دیگري که سادگی در پرداخت را براي فروشنده و مشتري به ارمغان بیاورد. به نظر می

 وجود دارد.نظیر پرداخت اشیاء اشیاء و تمامی مشتقات آن 
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تواند تا  این موضوع میسازي این فناوري هنوز نیاز به زمان خواهد بود.  ي پیاده شاید در ابتدا تصور شود که تا رسیدن به مرحله
سازي پرداخت اشیاء در سایر کشورها مبین  هاي عملی پیاده ي کشورها. وجود تجربه درست باشد، ولی نه براي همه حدودي

سفارش مجدد در حال حاضر اند.  در حال حاضر وجود دارند و شروع شده ي میتنی بر اشیاءها پرداختاین واقعیت است که 
در ایاالت  وسایلقبیل اند از طریق صفحه نمایش این  هستند و تمام شدهمورد نیاز اي که در یخچال یا آشپزخانه  یمواد غذای

 .شودي مواد غذایی از همان صفحه نمایش یخچال به راحتی پرداخت  هزینه متحده میسر است و این امکان وجود دارد که

 بل ارائه است. طرحقا Visa Ready هاي توکن و طرح با استفاده از سرویس Visaشرکت اشیاء  پرداختخدمات اکنون  هم
Visa Ready  افزارهاي ابزارهاي هوشمند مانند  و نرم هاافزار مجوز به راهکارهاي مبتنی بر سخت ي ارائهطرحی به منظور

دید ج نسل به استانداردها شناسایی و امنیت تأمین منظور به که است … و  mPOSسیم، تبلت، موبایل و ابزارهاي بی
هاي هوشمند،  از طریق ساعت خریدفرآیند  نجاماهاي ثالث ایجاد شده است.  یا همان شرکت داختراهکارهاي پر گاندهند ارائه

دون محاسبه در هاي مجهز به ابزار متصل به اینترنت، خریدهاي مبتنی بر اینترنت اشیاء ب پرداخت در پمپ بنزین با ماشین
 .(.VISA, n.d)است  Visa Readyرح هاي قابل انجام در ط هایی از پرداخت ها نمونه هاي فروشگاه صندوق

حال سؤال این است که براي اطمینان از موفقیت انقالب صنعتی نوین اینترنت اشیاء باید روي چه مواردي متمرکز شد؟ این 
هاي خدماتی،  تواند موفق شود. اپراتورهاي شبکه، شرکت یک بازي اکوسیستمی است. در این بازي هیچکس به تنهایی نمی

مؤسسات مالی همه و همه باید دست به دست هم بدهند تا موفقیت اینترنت اشیاء و پرداخت اشیاء به صورت امن ها و  بانک
 مند گردند. در این میان استانداردها بسیار مهم هستند. چنانچه مسیر سخت ابتداي آن تضمین شده و همه از منافع آن بهره

مشاهده و  ء موفق خواهند شد. بدین ترتیبنت اشیاء و پرداخت اشیا، اینتربا آن انجام شودتطبیق خیلی سریع طی شده و 
سؤال اما باز هم، . ممکن خواهد شد ها به صورت گسترده و یکپارچه در طیف وسیعی از دستگاه استفاده از این دو فناوري

 خواهند بود؟ها  صلی تراکنشاشیاء بازیگران ا چه زمانی افتد و باالخره سی اصلی چه زمانی اتفاق میدگردیاساسی اینجاست که 
تر پرداخت  و به صورت خاص رسد، اینترنت اشیاء به روشنی قابل درك است که در آن زمان که چندان هم دور به نظر نمی

 د کرد.نپرداخت ایجاد خواهنوین هاي  سرویس تحت مدل ي ارائه ي جدیدي از اقتصاد را با اشیاء، الیه

هاي مبتنی بر اشیاء در ابعاد  قراري استانداردهایی براي پوشش چهارچوب کلی پرداختضرورت تدوین قوانین و مقررات و بر
آمیز این اکوسیستم است. با کمک این مقررات و همینطور استناد  سازي موفقیت مختلف یکی دیگر از عوامل ضروري براي پیاده

گردش و تبادل برقراري ، ها آن حفظ امنیتا، ه و پایش دادهنگهداري هایی براي  به استانداردهاي مدون آن، وجود سامانه
 رسد. به نظر می ضروري …ها و  مغایرت اصالححفظ حریم خصوصی،  هاي مختلف اکوسیستم، بین بخش اطالعات
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پرداخت « مفهومبا ورود به موضوع اینترنت اشیاء و تعریف آن به بررسی مزایاي این فناوري پرداخته شد. در ادامه در این مقاله 
تعریف و مفهوم پرداخت اشیاء باعث ایجاد درك بهتري نسبت به مزایاي تر گردید.  تعریف شده و مفهوم آن شفاف» اشیاء

رفتار و الگوي  اشتراك، هاي خرید و مصرف مردم تغییر شیوه، هاي دیجیتال افزایش تعداد پرداخت. پرداخت مبتنی بر اشیاء شد
 از جمله مزایاي استفاده از این فناوري معرفی شدند. رشد فرهنگی و صنعتی جامعهنیز و  مصرف مشتریان با پذیرندگان

هاي پیش روي  چالشترین  به عنوان جدي ها مالکان دستگاهها و همین طور  دستگاهامنیت و فرآیند احراز هویت در ادامه 
براي رسیدن به موفقیت در  الزامات آنو سازي پرداخت اشیاء  پرداخت اشیاء مشخص شدند. بررسی سطح آمادگی براي پیاده

 ها موضوع بعدي مورد بررسی بود و نهایتا عوامل موفقیت پرداخت اشیاء برشمرده شدند. این گونه از پرداخت

ي  ترین فناوري مرتبط با فرآیندهاي مالی در زندگی روزانه جذاب IoTرسد ورود به دنیاي پرداخت اشیاء در بستر  به نظر می
 سازي آن، تغییر جدي در سبک زندگی را به دنبال خواهد داشت. ي پیاده بینی است که روند فزاینده و قابل پیش افراد باشد
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